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  الناشر کلمة
 آلـه الطيبـين     ی سـيدنا ونبينـا محمـد وعلـ        یالحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم علـ      

  ،الطاهرين المعصومين
 يشهده عالمنا اليوم في مختلف المجاالت، بخاصة         التطّور المعرفي الذي   إّن،  وبعد

بعد ثورة االتصاالت الحديثة التي هيأت فرصاً فريدة لالطالع الواسـع، ودفعـت بعجلـة     
  . آفاق واسعةیالفکر والثقافة إل

 اإلنسان يترقّب في کل يوم تطّوراً جديداً في البحوث العلمية، وفـي المنـاهج               غداف
ومـع کـلّ ذلـک بقيـت بعـض المنـاهج الدراسـية              . لهائـل التي تنسجم مـع هـذا التطـّور ا        

  .حبيست الماضي ومقرراته
، انبثقت ثورة + أن بزغ فجر الثورة االسالمية المبارکة بقيادة اإلمام الخمينيوبعد

 مما حدا برجال العلم والفکر في الجمهورية اإلسالمية أن يعملوا           ،یية وثقافية کبر  معل
علوم اإلنسانية، وللعلوم اإلسـالمية بـشکل خـاص؛          صياغة مناهج جديدة لمجمل ال     یعل

 جذرياً وأساسياً في المنـاهج الدراسـية فـي الحـوزات العلميـة              راًفأحدث هذا األمر تغيي   
والجامعات األکاديمية وهذا يستلزم إعادة النظر في أصول ومـصادر الکتـب الدراسـية              

  .وية وعمقاً واتساعاً فازدادت العلوم اإلسالمية لذلک نشاطاً وحي؛العلمية المعتبرة



  دروس في علوم القرآن      ٦

؛ أخـذت   )مّدظلـه ( ظل إرشادات قائد الجمهورية اإلسـالمية اإلمـام الخـامنئي          وفي
 ی عاتقهـا تجديـد المنـاهج الدراسـية وتحـديثها علـ       یالثقافيـة علـ   والمؤسسات العلميـة    

 هـي ثمـرة جهـود کبـار الفقهـاء      یمختلف الصعد، بخاصة منـاهج الحـوزة العلميـة، التـ     
  .ها المجيدوالمفکرين عبر تاريخ

 المنهج العلمي الجديد في    :ی تبنّ ی العالمية إل  |ی هنا بادرت جامعة المصطف    من
نظامها الدراسي، وفي التأليف، والتحقيق وتدوين الکتب الدراسية لمختلـف المراحـل            

مــا ينــسجم مــع المتغّيــرات ب الموضــوعات یالدراســية ولجميــع الفــروع العلميــة، ولــشت
  .ر والمعرفةالحاصلة في مجمل دوائر الفک

 بمخاطبــة العلمــاء واألســاتذة، ليــساهموا فــي وضــع منــاهج حديثــة للعلــوم فقامــت
  کعلوم القرآن، والحـديث والفقـه، والتفـسير،   : اإلسالمية خاصة، ولسائر العلوم اإلنسانية  

 وعلم الکالم والفلسفة، والسيرة والتأريخ، واألخالق، واآلداب، واالجتمـاع،       واإلصول،
 الجانب العلمـي    ی طابعاً أکاديمياً مع حفاظها عل     لمناهج، حملت هذه ا   والنفس، وغيرها 

  .األصيل المتّبع في الحوزة العلمية
 ی إلـ  | العالميـة  ی أجل نشر هذه المعارف والعلوم، بادرت جامعة المصطف        ومن
لتحقيق، وترجمـة، ونـشر کـلِّ       »  العالمي للترجمة والنشر   |یمرکز المصطف «تأسيس  

عة الکبيرة، مما ألّفـه أو حقّقـه العلمـاء واألسـاتذة فـي مختلـف       ما يصدر عن هذه الجام  
  .االختصاصات وبمختلف اللغات

 العزيز، هو مفردة من مفردات هذه المنظومة ئقارال  أّيها الذي بين يديکوالکتاب
  .نذير الحسني الدکتور الدراسية الواسعة، قام بتأليفة األستاذ الفاضل

 مابذلـه   ی تسجيل تقديره لمؤلفه الجليل عل     ی العالمي عل  یرکز المصطف  م ويحرص
من جهد وعناية، کما يـشکر کـلَّ مـن سـاهم بجهـوده إلعـداد هـذا الکتـاب وتقديمـه             

  .الکرام للقراء



 ٧      الناشر کلمة

للمساهمة في  .  العلماء واألساتذة وأصحاب الفضيلة    ی الختام نتوّجه بالرجاء إل    وفي
ة وخبرات علمية ومنهجيـة، وأن      ئيهم من آراء بنّا   ترشيد هذا المشروع اإلسالمي بما لد     

يبعثوا إلينا بما يستدرکون عليها من خطأ أو نقص يـالزم اإلنـسان عـادة، لتالفيهمـا فـي                   
  . التوفيق والسداد، واهللا من وراء القصدی وتعالتبارکالطبعات الالحقة، نسأله 

  
 ي العالم|ی المصطفمرکز  

  والنشرللترجمه  

  





  
  )المجازية( نترنيتعبراإلاإللکترونية | یمصطفمقدمة جامعة ال

عن الطرق السليمة لتطوير القـيم المعنويـة والروحيـة          بحث اإلنسان   ي التاريخ   ی مد یعل
 إليــه ادعــفطــري نــداء خالــد أبــدي  االکمــال، وهــذو  مــدارج الرقــّيیالتـي توصــله إلــ 

َومـا {نـسان  عبر العصور، لتحقيق الهدف النهـائي الـذي خلـق مـن أجلـه اإل           ^األنبياء َ

ِ َّخلقت اجلن واإلنس إال 
ِ َ ْ ِ

ْ َ َّ ِ
ْ ُ ْ َ ِعبدونَ ُ ُ ي البـشر  نـ يم حياة بقهذا الهدف العظيم تست   بتحقيق   و   ١}ْ

 والسعادة   باستمرار نحو الکمال   طّورحياة سعيده تت  اإلنسان   یحيي، و   في جميع الميادين  
  .األبدية

  بکـل جهـدها لالسـتفادة مـن        یتـسع ) يةالمجاز(لکترونية   اإل |ی المصطف ةوجامع
الرسالة اإللهية  تي تخدم   نية الحديثة، لطرح النظريات والمعلومات ال     فاألساليب العلمية وال  

 والتـي   ، المخلـصين  هم وأصـحاب  ^ األطهـار  هؤ وأوصـيا  | األنبيـاء  خـاتم  التي جاء بها  
اب المعرفـة والبـاحثين عـن    طلّـ بـين يـدي    ها  ضـ  خدمة اإلنـسانية عمومـاً و عر       یتهدف إل 

طـّورة،  تنترنيـت وباألسـاليب التقنيـة الم       عبراإل ،جاء المعمورة  مکان من أر   الحقيقة في کلّ  
  . الصاعدة في مسيرته الربانيةصر ومتيناً يعتمد عليه اإلنسان المعاحاًلتکون منهاجاً صال

                                                 
  .٥٦: ذارياتال. ١
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 وبالتعـاون مـع جماعـة مـن         |یودائرة التحقيـق والتـأليف فـي جامعـة المـصطف          
فــة، و تقــوم عر طــالب المالکبــار تــضع جميــع إمکانياتهــا لخدمــةمــؤلفين ذة والتاألســا

يتأليف الکتب الدراسية األساسية منهـا والفرعيـة، و بمختلـف اللغـات العالميـة الحّيـة،                 
  . والمراحل الدراسيةعلومولمختلف ال
 الطلبات المتکررة من اإلخوة الراغبين والمعجبين األعزاء قامت بطباعـة           ی عل وبناًء

وللـشريعة  ولإلنـسانية    خدمـة للعلـم      ؛هم رغبات لتحقيق؛  کثير من الکتب الدراسية النافعه    
  . واهللا من وراء القصد،الغّراء

 العزيز، هو مفردة من مفـردات هـذه المنظومـة الدراسـية          ئيقار  الذي بين يديک   والکتاب
  .الدکتور نذير الحسني الواسعة، قام بتأليفة األستاذ الفاضل

 لمؤلفـه الجليـل     ا تـسجيل تقـديره    یعل ةکتروني األ |ی المصطف جامعة حرصتو
 مابذله من جهد وعناية، کما يشکر کلَّ من سـاهم بجهـوده إلعـداد هـذا الکتـاب                  یعل

  .الکرام اءوتقديمه للقّر
  )المجازية( نترنيتعبراإل اإللکترونية |یجامعة المصطف  
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